
                                         Regulamin akcji „ZIMA w mieście 2019” 

 

1.Uczestnicy akcji pozostają pod stałą opieką w terminie 04.02.2019 - 08.02.2019 r.                            

w godzinach 7.00-17.00 i mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach 

wymienionych w załączonym programie. 

2.Warunkiem uczestnictwa dziecka w akcji jest wypełnienie przez rodzica i dostarczenie do 

szkoły we wskazanym terminie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz uiszczenie 

opłaty stałej w wysokości 10zł/dzień.      

3.Wykupienie obiadów i udziału dziecka w wycieczkach w ramach akcji „ZIMA  w mieście” 

jest nieobowiązkowe.  

4.Wycieczki płatne odbędą się pod warunkiem zgłoszenia minimum 20 osób. Maksymalna 

liczba uczestników wycieczek to 100 osób. Wyjazd na basen 50 osób. Decyduje kolejność 

wpłat.  

5.Opłata stała oraz opłaty za obiady oraz wycieczki przyjmowane są w formie gotówkowy      

w sali nr 036 we wskazanym terminie zapisów i pobierane razem z przyjęciem karty 

kwalifikacyjnej.                      

6.Zwrot poniesionych opłat, tj. opłaty stałej, opłat za obiady i wycieczki w przypadku 

rezygnacji z udziału dziecka w wypoczynku jest możliwy po telefonicznym( tel. 504-864-

796) lub osobistym zgłoszeniu tego faktu przez rodzica i uwarunkowany terminem zgłoszenia 

tego faktu: 

-na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem „ZIMA w mieście” – zwrot w wysokości 100% 

kosztów 

-na 2 dni robocze przed rozpoczęciem „ZIMA w mieście” - zwrot w wysokości 50% kosztów 

-w pozostałych przypadkach – nie ma zwrotów. 

7.Zwrot w/w kosztów nastąpi w dniu 08.02.2019 godzinach 16.00-17.00                                                                                                                                                   

8.Dzieci przebywające w szkole w ramach akcji „ZIMA w mieście 2019”powinny posiadać 

obuwie na zmianę oraz wygodny strój do zabawy. 

9.Każde dziecko, po przybyciu do szkoły, zmienia obuwie i zostawia okrycie wierzchnie                     

w szatni, po czym zgłasza się do świetlicy szkolnej w celu potwierdzenia obecności  

10.Po zakończonych zajęciach każdy uczestnik zobowiązany jest wymeldować się                                    

u wychowawcy świetlicy. 

11.Dzieci powinny być odbierane z placówki punktualnie przez osoby wskazane w karcie 

kwalifikacyjnej lub wracają samodzielnie, jeśli taka informacja znajduje się we wspomnianej 

wyżej karcie. 

12.Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez wiedzy i zgody opiekunów. 

13.Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć 

przygotowanego przez organizatorów i przestrzeganie zasad właściwego zachowania się                       

w grupie. 

 

 

ZAPOZNAŁAM/-EM SIĘ Z REGULAMINEM AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2019” 

 

.......................                                                                         ...................................................... 

(data)                                                                                                  (podpis matki, ojca lub opiekuna) 


